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مبتكرة  مقاربة تعتمد المعلومات وتقنية الحوسبة كتب من سلسلة هي الرقمية المهارات
المعلومات  تقنية في مهاراتهم ويطورون الحوسبة مفاهيم الطلبة يتعلم المشاريع. على قائمة

الحقيقي. العالم من ممتعة وسيناريوهات مميزة عبرأنشطة واالتصاالت

أ- یحیى الحكمي

https://t.me/haaseb
https://twitter.com/y66606
https://twitter.com/y66606
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اإلجابة عن أسئلة قسم "اخت�ب نفسك"
السؤال األول

112

خطأ صحيحة حدد الجمل التالية هل يهي صحيحة أم خطأ.

1.  تحتوي الكث�ي من أجهزة غسيل الصحون والمالبس الحديثة عىل حاسب بداخلها. 

2.  تقوم وحدة المعالجة المركزية بجميع العمليات الحسابية والعمليات المنطقية ولكنها ال 
ي عمليات البيانات المتعلقة بالذاكرة. 

تتحكم �ف

3.  تتصل جميع األجهزة الطرفية باللوحة األم.

ي شاشة الحاسب.
4.  يتم تخزين جميع الملفات مثل الصور �ف

5.  تتمتع بعض بطاقات الذاكرة ووحدة الذاكرة الفالشية بسعة أعىل من أقراص الفيديو 
. الرقيمي

6. ُيعد نظام التشغيل نوًعا من أنواع المكونات المادية للحاسب.

7.  يقوم نظام التشغيل بإدارة ذاكرة الحاسب.

8.  ال تسمح لك واجهة المستخدم الرسومية برؤية جميع ملفاتك ومجلداتك عىل شكل 
أيقونات وصور.

9.  يمكنك إغالق الحاسب الخاص بك ح�ت قبل االنتهاء من عملك.

10. يمكنك عرض محتوى بعض الملفات دون الحاجة إىل فتحها.

11. ال يمكنك سحب وإفالت ملف أو مجلد من موقع إىل آخر .
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اخ�ت اإلجابة الصحيحة.

ي وأجهزة التخزين.
ذاكرة الوصول العشوا�ئ

أجهزة األلعاب.1.  من أنواع أجهزة الحاسب:

امج. األجهزة وال�ب

مايكروسوفت ويندوز .

2.   أي مما يىلي ال ُيعد نظام 
تشغيل؟

ماك أو  إس.

مايكروسوفت وورد.

نظام التشغيل.

عد إدارة الملفات سمة  3.  تُ
أساسية من سمات: 

وحدة المعالجة المركزية.

. ي
ذاكرة وصول العشوا�ئ

ي أي مكان تريده عىل سطح المكتب.
يط المهام �ف سحب وإفالت �ش

يط المهام  4.  ليكي تنقل �ش
إىل جانب آخر من سطح 

المكتب عليك:

يط المهام ثم سحبه وإفالته إىل أحد الجوانب األربعة فقط لسطح  فتح �ش
المكتب.

يط المهام ثم سحبه وإفالته إىل أحد الجوانب األربعة فقط لسطح  إقفال �ش
المكتب.

ي
السؤال الثا�ن

113
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السؤال الثالث

114

1. تخصص 

2. للتفاعل مع 

امج 3. ال�ب

4. مايكروسوفت باوربوينت

5. األجهزة 

6. لكل برنامج 

7. توفر البيئة

أكمل الخرائط المفاهيمية التالية:

الحاسب

أنظمة التشغيل
التطبيقات

 لعبة كرة القدم

)GUI( واجهة المستخدم الرسومية

المستخدم

مقدار الذاكرة وقت وحدة المعالجة المركزية

األجهزة

تخلق البيئة

للتفاعل مع

تخصص

امج ال�ب

مايكروسوفت باوربوينت

لكل برنامج

يتكون من

تتحكم تتضمن

ورية ال�ف الالزم 

مثل
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السؤال الرابع

115

خطأ صحيحة حدد الجمل التالية هل يهي صحيحة أم خطأ.

ي مايكروسوفت وورد.
1. ال يمكنك إنشاء حد مخصص �ف

ف نسق "رمادي داكن" إىل تقليل مقدار الضوء األزرق المنبعث من شاشة  2.  يؤدي تمك�ي
الحاسب.

3.  تمنحك مجموعة الخطوط جميع األدوات الالزمة لتنسيق خط النص الخاص.

.PDF 4. يمكنك حفظ مستند مايكروسوفت وورد كملف

5. يمكنك تطبيق مسافة بادئة معلقة عن طريق الضغط عىل خيار إعدادات الفقرة.

ي تمكنك من دمج  ونية هو إحدى عمليات معالجة النصوص ال�ت 6.  دمج المراسالت اإللك�ت
مستند مع ملف قاعدة البيانات.

ئ مسافة بادئة لنص الفقرة بالكامل باستثناء السطر األول. 7.  المسافة البادئة المعلقة تن�ش

ي المستند.
ف �ف 8. ال يمكنك إنشاء حدود وتظليل ُمخصص�ي

. ف ي الخطوة رقم 3 من دمج المراسالت، يمكنك إضافة حقول لبيانات المستلم�ي
9. �ف

10. يمكنك إرسال رسائل متعددة باستخدام دمج المراسالت.

ي دمج المراسالت، عليك حفظها يدوًيا الستخدامها مرة 
11.  بعد إنشاء قائمة عناوين �ف

أخرى.
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السؤال الخامس

اخ�ت اإلجابة الصحيحة.

إرسال مجموعة من الرسائل لمستلم واحد.

دمج  خاصية  ي 
�ف ة  ف م�ي 1.  أهم 

: المراسالت يهي
إنشاء مجموعة من الرسائل المختلفة.

. ف إرسال رسالة لمجموعة من المستلم�ي

كتابة رسالتك.

تشغيل  عند  الثالثة  2.  الخطوة 
: معالج دمج المراسالت يهي

تحديد مستند البداية.

. ف تحديد المستلم�ي

األشخاص الذين تريد إرسال رسالة لهم.

قائمة  ف  المستلم�ي قائمة  3.  تعد 
خاصة بـ:

ي سيستقبلها األشخاص. الرسائل ال�ت

األشخاص الذين يكتبون المستند المدمج.

116
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ي وأسمائها. ن أشكال المخطط االنسيا�ب صل ب�ي

البداية / النهاية

a=5

print)"a")

هل x رقم موجب؟

السؤال السادس

السؤال السابع

رتب مراحل إنشاء برنامج.

ي للخوارزمية.
ي الذي يوضح التسلسل المنط�ت 13. رسم المخطط االنسيا�ب

21. تحديد المشكلة وكتابة الخطوات الالزمة لحلها.

نامج بلغة بايثون. 34. كتابة ال�ب

ي تسلسىلي لتشكيل الخوارزمية.
تيب منط�ت 42. وضع الخطوات ب�ت

117
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اخ�ت اإلجابة الصحيحة.

A/2

: 1234. االسم الذي ُيعدُّ اسًما لمتغ�ي

Name

A_2

: 2print. االسم الذي ُيعدُّ اسًما لمتغ�ي

False

. متغ�ي نيّّصي

MyVar = "3.  "محمد 
:MyVar نوع المتغ�ي

متغ�ي عددي.

. ليس بمتغ�ي

السؤال الثامن
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السؤال التاسع

اخ�ت اإلجابة الصحيحة:

x=20
y=30
x=y
y=x
Total=x+y
print(Total,":يساوي y و x مجموع")

50

60

70

نامج التاىلي هو: ناتج ال�ب


